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Keramiken vid Lillberget är närmast unik, både i 
Norrbotten och i Sverige. Raderna med små hål, 
brukar beskrivas som kamkeramik. Anknytningen 
historiskt skall främst göras med Finland, Baltikum 
och Ryssland. Krukan kanske är tänkt att förvara 
mat i, t.ex. nedgrävd i jorden under sommaren. 
Konservera gör man genom att röka, torka eller syra 
maten. ""

Boplatsen vid Lillberget går åtminstone 6 000 år tillbaka i tiden, till 
en ”kamkeramisk” kultur. Här finns arkeologiska fynd som gör 
Lillberget unikt. Stenåldersmänniskorna �
som bor här, har en tydlig kulturell �
anknytning österut. "

Pärlan i flera exemplar längst 
upp på sidan samt hänget är 
kanske en del av en 
begravningsrit. Dessa fynd har 
i alla fall gjorts i anknytning 
till det som sannolikt är 
resterna efter ett begravt 
skelett."

Hyddorna vid Lillberget är nedgrävda en halvmeter i sanden. Överbyggnaden består antagligen av stänger på vilka det 
ligger näver och torv. Idag återstår några gropar i landskapet, varav några stycken är undersökta av arkeologer."

I mitten av 
metallringen sitter 
rester av en pärla i 
koppar. Detta är 
det äldsta bevarade 
metallföremålet i 
Skandinavien. "



Vid Fattenborg finns gravfält, enstaka gravar, boplatsgropar och flera 
boplatsvallar. Här finns också mängder av boplatsspår: skärvsten och 
avslag efter redskapstillverkning. Boplatsvallarna är ovanligt stora. 
Tillsammans gör detta fornlämningsområdet helt unik i norra Sverige. 
Här har människor jagat och fiskat, redan för 4 000 år sedan. På den 
tiden var detta ett kustområde, med stränder och holmar. 
Landhöjningen gör att havet senare har blivit myr på en del ställen."

En bild från utgrävning av boplatsvallar 
runt år 1990. Det största av de stora 
hyddorna mäter hela 37 x 17 meter. De 
mindre boplatsgroparna har kanske 
använts för förvaring, t.ex. av mat. 
Troligen har människorna bara vistats här 
under delar av året för att jaga och fiska."
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Vid Fattenborg finns det en mängd gravar 
i form av stensättningar. Vid utgrävningar 
har man endast hittat färgen rödockra i 
stensättningarna, ingenting annat. 
Baserat på höjden över havet, dateras 
både gravar och boplatser till ungefär �
2 000 år f Kr."
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